Mobiel in Mechelen
Te voet
Per fiets
Met de bus
Per taxi

Te voet
Waarom Mechelen niet te voet verkennen? Het stadscentrum van Mechelen heeft een doorsnede van 1,5
km, een ideale wandelafstand. Op 15 minuten ben je van de rand tot in het hartje van de stad. Als
voetganger kan je bovendien ten volle genieten van de stad.

Per fiets
In Mechelen kan je op verschillende plaatsen fietsen huren (/fietsenverhuur). Je kan best altijd op
voorhand even informeren of er fietsen beschikbaar zijn. Een fiets huren kost ongeveer € 10 per dag,
maar de prijs varieert sterk per leverancier.
In het Mechelse station staan bovendien Blue-bikes (http://www.blue-bike.be/nl/blue-bikepoints/mechelen) voor je klaar, handige fietsen die je als abonnee gemakkelijk kan huren. Zo ben je in no
time op je bestemming!
Verspreid over de stad staan er fietsenstallingen (/fietsenstallingen) waar je de fiets op een veilige
manier aan kan bevestigen. Op tocht met de fiets en in panne gevallen onderweg? Geen nood! In
Mechelen zijn er voldoende mogelijkheden om je fiets te herstellen (/fietsen-herstellen).

Met de bus
Mechelen leent zich perfect tot korte busverplaatsingen. Er bestaan zelfs speciale goedkope tarieven om
kleine, korte ritten te maken. Zo kost een dagpas, waarmee je onbeperkt de bus kan nemen, slechts € 5.
Een driedagenpas kost ongeveer € 10, een vijfdagenpas € 15. Een enkel biljet voor een korte rit kost je
ongeveer € 1,20.
De Lijn beheert streek -en stadsbussen. De streeklijnen rijden ongeveer een keer per uur, de stadslijnen
meestal om de vijftien minuten. In het weekend en tijdens schoolvakanties rijden er minder bussen.
Het centraal station ligt op wandelafstand van de Grote Markt, maar er rijden ook voldoende bussen van
de pendeldienst (nr. 1) tussen beide locaties. De pendelbus vertrekt op perron 11 richting Grote Markt.
Als je van de Grote Markt naar het station wil, neem je best de pendelbus op de Schoenmarkt of
Veemarkt.
Raadpleeg het netplan (/netplan-mechelen-regio) voor gedetailleerde informatie over de buslijnen in
Mechelen.
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Per taxi
Taxi's zijn vaak een goede aanvulling op het openbaar vervoer. Ook voor wie uitgaat en een glaasje drinkt
is een taxi de ideale oplossing. In Mechelen is het via het TOV-biljet mogelijk om de bus en de taxi te
combineren. Je krijgt dan € 2 korting op de taxirit bij het tonen van je busbiljet. Let op, want niet alle
taximaatschappijen aanvaarden het TOV-biljet.
W www.delijn.be (/)
Aan het station van Mechelen vind je een of meerdere taxi's op de vaste staanplaatsen vlakbij de
stationsuitgang op het Koning Albertplein. Ook op andere plaatsen in de stad vind je vaste
parkeerplaatsen voor taxi's, maar deze zijn niet altijd ingenomen. In dat geval bel je best een van de
Mechelse taximaatschappijen om een taxi te reserveren.

Taxi 2000

Tel: + 32 15 41 26 09

A.A.A. Ecotaxi

Tel: +32 15 33 03 30

Mechelse Taxi

Tel: +32 15 26 16 10

Happy taxi

Tel: +32 492 77 77 77

Snel-taxi

Tel: +32 487 35 53 55

A.A.S. Central Taxi

Tel: +32 15 55 60 20

B&B Services

Tel: +32 15 20 40 60

M(etropool) – Taxi

Tel: +32 472 20 20 50

Bens Taxi

Tel: +32 492 27 34 74

M3 Taxi

Tel: +32 474 25 04 53

KM Taxi

Tel: +32 474 62 64 30

San-Taxi

Tel: +32 485 34 94 94

Gerrit's Taxi

Tel: +32 15 20 07 22

Taxi United

Tel: +32 475 21 09 20

MW Taxi

Tel: +32 477 56 14 72

Taxi Maroc

Tel: +32 498 03 65 48

Taxi Mobilis

Tel: +32 494 36 09 14

Taxi Flexi

Tel: +32 15 40 42 45

786 Taxi

Tel: +32 496 44 78 60

Virtueel Mechelen

(/virtueel-mechelen)
/



